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Vårt mål är att alla damer oavsett ålder och handikapp ska känna att Skepparslövs 
golfklubb är det bästa alternativet i vårt närområde. Vårt mål är att öka andelen damer till 
50 % kvinnor av klubbens medlemmar och det innebär också att ansvaret och inflytandet i 
styrelsen och kommittéer ska motsvara andelen kvinnor i klubben. 

Damkommitténs verksamhet syftar till att erbjuda aktiviteter som attraherar kvinnor i olika 
åldrar. Alla damer i klubben ska känna att vi är till för dem och känna sig välkomna. Det 
stora antal nya kvinnliga medlemmar som har kommit till klubben under sista åren ska vi 
satsa extra på i år.

Torsdagseftermiddagarna under sommarhalvåret är givna för damerna att spela golf med 
ett rikt utbud av tävlings- och övningsformer. Vi hoppas att alla tar chansen att få träning i 
grupp. Tider kommer att anslås. Vi satsar också på längre säsong och fördjupat samarbete
med pron och krogen.

Uppstart med värdefull information om de olika aktiviteter bl a regelvandring och utflykter.  
En utflykt på våren och en på hösten samt en övernattningsutflykt. Inför 2018 fanns det 
önskemål om en utlandsresa med golf och lite andra aktiviteter. Vi har kontakt med Maria 
Rehn och flygplatsen och tänkt oss en informationskväll med Maria under vintern 2018/19.

Utbytet med grannklubbarna fortsätter vi med bl a med matchspel om ”Ägget” mot Skyrup.

Nationella Damdagen blir den 1:a lördagen i augusti och 7:e året i detta upplägget och då 
hoppas vi att få fullt startfält. Partävling, fyrboll bästboll är den tävlingsform som vi kommer
att spela även 2019. Mor o Dotter/svärdotter drar också fler deltagare.Vi hoppas att  flera 
av klubbens damer ställer upp på tävlingen vilket är glädjande. Shotgun och start kl 10.00 
ger alla möjlighet till trevligt eftersnack och god mat inför prisutdelningen. En gemensam 
träningsdag före ND är mycket uppskattat och detta vill vi naturligtvis fortsätta med. Med 
en bra utarbetad organisation och med många ambassadörer kommer vi än en gång sätta 
Skepparslövs GK på kartan. 

Vi fortsätter att dekorera med blommor runt klubbhuset men skötsel av området runt 
klubbhuset har vi inte resurser till. Klubben har allmän städdag på våren och då hoppas vi 
att så många som möjligt ställer upp. 
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